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1. Agenda
We bespreken welke punten deze vergadering worden besproken.
Er komen geen extra agendapunten bij.
2. Verslag vorige vergadering
We bepreken het verslag van de vorige vergadering.
Het is zo goed.
3. Schoolpiano
We spreken af:
- We werken met een intekenlijst.
- We vragen Meester Henk om daar de intekenlijst neer te kunnen leggen.
- Iedereen krijgt de kans op in te tekenen.
- Kun je niet of een beetje spelen vraag je een helper (iemand die goed kan spelen)
- Er mogen 3 kinderen komen luisteren.
- Iedereen houdt zich aan de gedragsregels, anders moet je weg.
- Gedragsregels:
o zuinig zijn op de piano
o de pianospeler speelt netjes en rustig
o de luisteraars zijn publiek, luisteren en blijven zitten
o iedereen werkt met Kanjergedrag en zet de witte pet op
4. Uit de Kinderraad groepen
Wie
Eigen groep
Ilse +Veerle 7 a

Inbreng
De klas wil graag de schoenen
aanhouden in de klas.

Afspraak
Meester Henk vragen

Hesjes voor bij het voetballen buiten om Meester Henk vragen
2 ploegen uit elkaar te houden (wie
hoort bij wie)

Vera +
Julius
Emma+
Madelene

6a
5-6 b

Nieuwe ballen voor buiten

Meester Henk vragen

De lijnen van het basketbalveld weer
duidelijk maken
Groep 6a wil graag meer spelmateriaal
in de klas
De klas wil graag de schoenen
aanhouden in de klas.
De lijnen op het plein beter zichtbaar
maken

Meester Johan
vragen

Meester Henk vragen
Meester Johan
vragen
1

5. Uit de partnergroepen
Wie
Partnergroep
Ilse + Veerle
1-2 c
Vera + Julius

Stan

3a

4a

Inbreng
Willen graag een nieuwe wip +
ballen voor buiten
Graag een extra speeltoestel op
het plein

Afspraak
Vragen Meester
Henk
Meester Henk vragen

Andere gymballen (zachtere)

Vragen Juf Nelleke

Groep 3a wil graag extra
koptelefoons (3)

Meester Henk vragen

Groep 3a wil graag meer
spelmateriaal in de klas

Meester Henk vragen

Graag een extra speeltoestel op
het plein

Meester Henk vragen

Groep 4a wil graag meer
spelmateriaal in de klas

Meester Henk vragen

6. De volgende vergadering.
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 7 december.
7.

Nr.
1
2
3

4

5
6

7
8

Sluiting van de vergadering
We stoppen met de vergadering.
Wat
Alle kinderraadsleden gaan zich
voorstellen bij de partnergroep
Bespreken voorstel voor de schoolpiano
in de eigen groep en de partnergroep
Groep 5/6B: Welke groepen mogen er op
het gras spelen en waar?
Meester Henk vragen.
In de eigen groep en de partnergroep
vertellen wat er is afgesproken over de
piano
Spullen van de Kinderraad thuis laten
zien
Naar meester Henk met alle vragen

Meester Johan vragen de lijnen op het
plein beter zichtbaar te maken.
Zachtere ballen bij de gym vragen aan juf
Nelleke. ( vraag groep 3a)

Wie
Iedereen

Wanneer
Zo spoedig
mogelijk.
Voor 2-11-18

Afgehandeld
Gedaan

Emma en
Madelene

Voor 7-12-18

Nog doen

Kinderen van
de
Kinderraad
Iedereen

Voor 7-12-18

Iedereen

Gedaan

Voor 7-12-18

Emma,
Voor 7-12-18
Madelene,
Vera en Julius
Ilse en Bodil
Voor 7-12-18
Vera en Julius Voor 7-12-18

2

9

10

In de eigen groep en de partnergroep de
uitkomst vertellen van de ingebrachte
punten.
Intekenlijst voor de piano

Vragen aan Meester Henk

Iedereen

Voor 7-12-18

Juf Carla

Zo spoedig
mogelijk

Vera, Julius, Emma en Madelene

Wat
Graag een extra speeltoestel op
het plein

Wie
Wat zegt Meester Henk
3a + 4a

2

De klas wil graag de schoenen
aanhouden in de klas.

7a +
5-6 b

3

Hesjes voor bij het voetballen
buiten om 2 ploegen uit elkaar te
houden( wie hoort bij wie)

7a

4

Nieuwe ballen voor buiten

5

Graag meer spelmateriaal in de
klas

7a +
1-2 C
3a + 4a
+ 6a

6

Graag extra koptelefoons (3 extra)

3a

7

Welke groepen mogen er op het
gras spelen en waar?

Groep
5-6B

1

3

